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e-Brochure
Super Saver Plan



Super Saver is a takaful savings plan designed to help you invest and save your money regularly to 
meet your future financial goals. 

ELIGIBILITY CRITERIA: UAE Nationals and any Nationality with valid UAE Resident Visa

Product Description

Payment Mode Minimum Contribution (AED)

Monthly    500

Quarterly    1,500

Half yearly    3,000

Yearly    6,000

Contribution Payment Modes :Regular Contributions (monthly, quarterly, half-yearly or yearly)

Contribution Payment Term: 6 years to 20 years

Minimum Contribution: 

Age Eligibility:
From 18 to 65 years

Currency 
• USD  • AED

Geographic Coverage:
Global



Inbuilt Death Benefit 
In the event of Participants or covered member’s death before the maturity date, the beneficiary(ies) 
will receive the inbuilt Death benefit amount of AED 5,000 or USD2,500 along with the Participants’ 
Investment Account value.

Maturity Benefit
Cash value (PIA Value) along with the Certificate’s share of surplus. 

• 
• Moderate
• Aggressive

Partial Withdrawal
Partial Withdrawals are allowed after payment of two (2) years regular
contribution with a processing fee of AED 500.

Plan Benefits

Investment Option
The plan holder can choose from shari'ah compliant mutual funds offered by Noor Takaful:



Full Surrender
You may surrender your plan at any time however, early surrender will have surrender charge and the 
final surrender value may be less than the total contributions paid. The surrender charge is calculated 
based on the plan term and the year of surrender.

A processing fee of AED 500 (or USD equivalent) will be charged.

Free Look Period
Within 30 days from the certificate issuance date, the participant can cancel the certificate and 
receive a refund of the contribution amount after the deduction of medical cost, if any. The refunded 
amount is subject to market fluctuations. 

Note: No refund will be made if a claim has already been paid. 

Grace Period
A period of three (3) months from the due date of payment of the Regular Contribution will be 
allowed for payment of each contribution.

Risk Factors
•  
  
 charges and may differ from the projections.
• The investment risk in this plan is borne entirely by you. There is no other assurance or guarantee  
 
• In case of non-payment of Contributions, withdrawals, or negative returns on the funds, 
 the entire Investment Value may become zero.

The Investment Account (PIA) Values are subject to the performance of the underlying funds
 chosen by you and can fluctuate over time due to market conditions, ongoing product

of the principal or performance of the funds by the Company.



Allocation Fees: 
Top-Up Allocation Fee & Charges: 2.99%

Fund Management Charges: AED 25 or 0.125%  of Net Asset Value per month, whichever is higher.

Risk Charges: An amount based on the respective Net Amount at Risk and attained age of the client 
at the time of calculation, is to be deducted monthly from PIA and transferred into PRA for providing 
coverage for Takaful and Supplementary Takaful Benefits.

Wakala Fees: 15% of the Takaful Donation

General Exclusions:
• Suicide within one year from the Certificate commencement date.
• Active war risk restriction and/or Any act of terrorism
• Criminal/ Unlawful Act
• Sanctions clause

Note: Refer to product Terms and Conditions for further details. 

Surrender Charges

Year (Month) Surrender Charges Year (Month) Surrender Charges

1 (month 1-12)

2 (month 13-24)

3 (month 25-36)

19.00%

18.00%

11.00%

4  (month 37-48)

5 (month 49-60)

6 (month 61-72)

8.00%

6.00%

5.00%

Invesment

For claims reach us at: 
Family Takaful Department – Noor Takaful 
PO Box 48883, Noor Takaful, Dubai, UAE
Tel: 800 825 2385 | Email: if.support@noortakaful.com

Claims



تفاصيل المنتج

االدخار الذكي هي خطة ادخار تكافلي مصممة لمساعدتك على االستثمار وادخار أموالك بانتظام لتحقيق أهدافك المالية يف المستقبل

 تفاصيل المنتج: االدخار الذكي هي خطة ادخار تكافلي مصممة لمساعدتك على االستثمار وادخار أموالك بانتظام لتحقيق أهدافك
المالية يف المستقبل

طرق دفع المساهمات

مدد دفع المساهمات: الحد األدىن 6 سنوات والحد األقصى 20 سنة

الحد األدىن من المساهمات

((المساهمات المنتظمة  شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا :

(الحد األدىن للمساهمة (بالدرهمالحد األدىن من المساهمات

500ريًا

1,500سنويًا

3,000سنويًا

6,000نويًا

العمر المؤهل
من 18 عاًما إىل 65 عاًما 

:

العملة
الدوالر األمريكي     الدرهم اإلمارايت

النطاق الجغرايف للتغطية التأمينية:
جميع أنحاء العالم

:



تعويضات الوفاة المدمجة
 يف حالة وفاة المشاركين أو األعضاء المشمولين بالتغطية قبل تاريخ االستحقاق، سيحصل المستفيد (المستفيدون)على تعويض الوفاة

الداخلي بقيمة 5,000 درهم إمارايت أو 2,500 دوالر أمريكي إىل جانب قيمة حساب إستثمار المشاركين

تعويضات االستحقاق
القيمة النقدية (قيمة حساب استثمار المشارك) إىل جانب حصة الشهادة من الفائض

        

حذر بشكل معقول

ُمخاطر

التعويضات الممنوحة بموجب الخطة

خيار الاستثمار

يمكن لصاحب الخطة االختيار من بين الصناديق االستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية التي تقدمها نور تكافل.يمكن لصاحب الخطة الاختيار من بين الصناديق الا



السحب الجزيئ
ُيسمح بالسحب الجزيئ بعد دفع المساهمات المنتظمة لمدة عامين (2)، مع تحميل رسوم معالجة قدرها 500 درهم إمارايت

التصفية الكاملة
 يمكنك تصفية خطتك يف أي وقت، على أن تخضع التصفية المبكرة لرسوم تصفية وقد تكون قيمة التصفية النهائية أقل من إجمايل

المساهمات المدفوعة. يتم احتساب رسوم التصفية بناًء على مدة الخطة وسنة التصفية

يتم احتساب رسوم معالجة بقيمة 500 درهم (أو ما يعادلها بالدوالر

فترة مراجعة الذات
 يمكن للمشارك إلغاء الشهادة واسترداد مبلغ المساهمة بعد خصم التكلفة الطبية، إن وجدت، خالل 30 يوًما من تاريخ إصدار الشهادة.

يخضع المبلغ المسترد لتقلبات السوق

مالحظة: لن يتم استرداد أي مبلغ يف حالة وجود مطالبة

فترة السماح
يتم إمهال فترة ثالثة (3) أشهر بعد تاريخ استحقاق المساهمة المنتظمة لدفع كل مساهمة

عوامل المخاطرة

)

 تخضع قيم حساب االستثمار ألداء الصناديق / االستراتيجيات األساسية التي تختارها وقد تتقلب بمرور الوقت بسبب ظروف
السوق ورسوم المنتج الحالية وقد تختلف عن التوقعات

 ستتحمل كامل مخاطر االستثمار بموجب هذه الخطة. ال يوجد أي ضمان أو تأكيد آخر للمبلغ األساسي أو أداء الصناديق /
االستراتيجيات من جانب الشركة

يف حال عدم دفع المساهمات أو السحوبات أو العوائد السلبية على الصناديق، فقد تصبح قيمة االستثمار بأكملها صفراً



االنتحار خالل عام واحد من تاريخ بدء الشهادة
تقييد مخاطر الحرب النشطة و / أو أي عمل إرهايب

األفعال الجنائية/ غير القانونية
بند العقوبات

رسوم ومصاريف الخطة
رسوم التخصيصرسوم ومصاريف اعادة المخصصات 2.99%

رسوم إدارة الصندوق
درهم امارايت او ما يعادل ٪0٫125 من قيمة الصندوق شهريًا.أيهما أعلى 25

رسوم المخاطر
 يتم شهريًا خصم مبلغ بناًء على المبلغ الصايف المعرض للخطر والسن التي بلغها العميل يف وقت الحساب من حساب استثمار

المشارك وتحويله إىل حسب مخاطر المشارك لتوفير التغطية لتعويضات التكافل والتكافل اإلضايف

رسوم الوكالة

استثناءات عامة
        

مالحظة: لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل شروط وأحكام المنتج

رسوم التصفيةرسوم التصفية

19.00%

18.00%

11.00%

8.00%

6.00%

5.00%

:

:

:

من تبرع التكافل 15٪:

رسوم االستسالم

(السنة(الشهر(السنة(الشهر

1(شهر 1-12)

2(شهر 24-13)

3(شهر 36-25)

3(شهر 48-37)

4(شهر 60-49)

5(شهر 72-61)

للمطالبات، يمكنكم مراسلتنا عبر العنوان التايل
قسم التكافل العائلي – نور تكافل

ص.ب. 48883 نور تكافل، ديب، إ.ع.م
:الهاتف: 2385 825 800 if.support@noortakaful.comالبريد اإللكتروين

استثمار

المطالبات




